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RESUMO 

Os incêndios florestais são um problema importante a qualquer sociedade, pois causam 

danos de forma direta e indireta ao ambiente, prejudicando flora, fauna e os seres 

humanos. Apesar dos danos causados, o uso do fogo de forma racional é prático e 

autorizado em alguns casos de acordo com a legislação vigente. Neste trabalho foi 

realizada a análise de perigo de incêndio para o estado do Ceará no período de 2011 a 

2015, utilizou-se para tal a Fórmula de Monte Alegre, desenvolvida no Paraná após um 

grande incêndio florestal. Foram utilizados dados de precipitação e umidade de quinze 

cidades, obtidos de estações meteorológicas automáticas do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET) e da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos 

(FUNCEME), esses valores foram introduzidos na Fórmula de Monte Alegre para 

realização do cálculo do perigo diário de incêndio para o período estudado e para cada 

uma das cidades utilizadas, a partir dos valores obtidos foram gerados mapas temáticos 

para expressar os resultados por região. Os valores obtidos pelo cálculo da Fórmula de 

Monte Alegre mostraram que o perigo de incêndio no estado é muito alto durante todo o 

ano, contudo em contraste com o número de focos de calor o primeiro semestre do ano 

não inspira preocupação, principalmente durante e devido à quadra chuvosa que se 

estende de fevereiro a maio.  

Palavras-chave: Incêndios florestais, fórmula de monte alegre, risco de incêndio. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The forest fires are an important problem to any society, because generate damages of 

direct and indirect way to environment, harming flora, fauna and the human being. 

Despite of the damages caused , the use of the fire of rational form is practical and 

authorized in some cases in accord with the current legislation. In this work was 

realized the analysis of fire danger to state of Ceará in the period of 2011 to 2015, it was 

used the Formula of Monte Alegre, developed in the state of Paraná after a huge forest 

fire. It was used data of precipitation and humidity of fifteen cities, obtained of 

meteorological automatic stations from National Institute of Meteorology (INMET) and 

from Cearense Foundation of Meteorology and Hydric Resources (FUNCEME), these 

values were putted in the Formula of Monte Alegre to realization of calculation of the 

diary danger of fire to period studied and to each one of utilized cities, as of values 

obtained it was generated themed maps to express the results for region. The values 

obtained as of calculation of the Formula of Monte Alegre showed that the danger of 

fire in the state is very high during all the year, however in contrast with the number of 

heat focus the first semester of the year don’t inspire preoccupation, principally during 

and due to rainy station that goes from February to May. 

Key-words: Forest fires, formula of monte alegre, fire risk. 
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1. INTRODUÇÃO 

O fogo tem importantes funções no crescimento e desenvolvimento de uma 

floresta, haja vista que as queimadas possibilitam o crescimento de novas plantas em um 

ecossistema ao eliminar obstáculos que impediam tal desenvolvimento, e também 

disponibilizando minerais provenientes da combustão do material vegetal sobre o solo. 

Estudos apontam que após 15 anos de um distúrbio por fogo o ecossistema não 

apresenta sinais de danos (CHOCHRANE, 2003). 

Contudo o fogo não traz apenas benefícios para as florestas, pois as 

queimadas ao passo que possibilitam o crescimento de novas espécies, também destrói 

outras já estabelecidas. Outro aspecto importante é a fauna, os animais perdem abrigo 

com queimadas, sejam naturais ou antrópicas, e também podem se machucar 

dependendo da velocidade de propagação do fogo (LOURENÇO, 1990). 

No estado do Ceará as são chuvas distribuídas durante quatro meses do ano, 

a quadra chuvosa, que se estende de março a junho. No resto do ano, suas regiões 

apresentam apenas chuvas esporádicas que não refletem a realidade das chuvas, e nem 

são suficientes para manter o estado com baixo risco de incêndio, além disso há anos 

nos quais a quadra chuvosa não apresenta qualidade, fator que contribui para o grau de 

perigo (TEIXEIRA, 2002) 

Além disso, a população rural cearense carrega consigo a cultura da limpeza 

de áreas para plantio através do uso do fogo, muitas vezes de forma indiscriminada 

gerando grandes incêndios ou causando acidentes. Existem poucas ações de prevenção 

de incêndios nos municípios, gerando a falta de conhecimento principalmente dos 

agricultores sobre o correto manejo do fogo e seus benefícios e riscos.  

A caatinga é o bioma predominante no estado, ocupando a maior parte de 

sua área. Este bioma sofre com os efeitos da ação humana, e já viu sua abrangência 

reduzir-se de forma considerável. Por apresentar chuvas concentradas apenas uma época 

do ano, o estado, tem alto risco de incêndios florestais, fazendo-se necessário a 

quantificação do risco de incêndio e quais as regiões mais propensas ao fogo, com o 

intuito da prevenção ambiental, e humana, pois os incêndios florestais não afetam 

apenas flora e fauna, causando também danos socioeconômicos de grande impacto. 
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O estudo do perigo de incêndio no estado através da análise de fatores 

meteorológicos pode ajudar na prevenção a incêndios florestais de forma eficaz e 

prática. Há grande de falta de estudos sobre o tema para o estado sendo assim necessário 

maiores estudos e continuidade sobre o tema para a região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

Gerar série de perigo de incêndios florestais dentro do território do estado 

do Ceará, mostrando quais épocas e regiões são mais suscetíveis a este fenômeno fogo. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Gerar mapas temáticos demonstrando onde e quando há maior perigo de 

incêndios florestais no estado do Ceará no período de 2011 a 2015 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 FOGO 

O fogo contribuiu muito para a evolução e desenvolvimento da humanidade. 

O seu domínio em épocas primitivas proporcionava maior segurança e conforto. Com o 

passar dos anos, os povos passaram a desenvolver metodologias de obtenção do fogo, 

não se restringindo apenas aos fatores naturais (FIEDLER et al., 2015) 

Com seu domínio, o seu uso passou a ser difundido em casas, indústrias e 

no campo, utilizado para diversos fins. Na agricultura é usado principalmente para 

limpeza de áreas, fertilização do solo e correção da acidez, (SÁ et al., 2007). Estes 

autores citam o uso do fogo na pecuária: na renovação de pastagens e melhoria das 

qualidades químicas do solo. 

Não apenas agricultores se utilizam do fogo nas atividades agrícolas, Leonel 

(2000) fala que o uso do fogo pelos índios no cerrado brasileiro é uma prática 

largamente difundida na caça e como tática de guerra. O autor afirma que o uso do fogo 

pelos índios é prática altamente cuidadosa, sendo delegada aos mais velhos da tribo, por 

sua experiência e conhecimento, onde se observam fatores como a época de reprodução 

de alguns animais. 

Contudo o uso do fogo de forma arbitrária é proibido pela Lei 12561 de 25 

de maio de 2012, que é a mesma Lei que rege o Código Florestal Brasileiro. No artigo 

38 está escrito que é proibido o uso de fogo na vegetação, salvo exceções, que são: uso 
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do fogo em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o uso do fogo em práticas 

agropastoris ou florestais mediante prévia autorização do órgão competente, emprego da 

queima controlada em Unidades de Conservação em conformidade com plano de 

manejo e prévia autorização do órgão gestor e atividades de pesquisa científica 

vinculadas a projetos de pesquisa devidamente aprovados pelos órgãos competentes. 

Todas essas exceções são descritas nos incisos I a III do respectivo artigo. O parágrafo 

segundo do artigo 38 diz que as populações tradicionais e indígenas são isentas das 

práticas de prevenção e combate a incêndios, bem como as práticas de uso do fogo na 

agricultura (BRASIL, 2012).  

Para que haja ocorrência de fogo, são necessários três elementos: calor, 

combustível e oxigênio, tríade denominada por triângulo do fogo. Na ausência de um 

dos três elementos o fogo pode se extinguir. Dos combustíveis florestais o mais 

inflamável é o carbono, a reação é bastante simples, oxigênio mais carbono gera dióxido 

de carbono e energia. (FAO, 2010)  

O intervalo de temperatura para que haja do fogo em materiais combustíveis 

florestais varia de 200 a 250°C. Tal amplitude térmica está relacionada a dependência 

do tipo de material, o tamanho do material combustível é determinante para que haja 

continuação na queima. Pequenas folhas e galhos secos sobre o solo iniciam sua 

combustão com uma pequena fonte de calor e continuam a queima após a fonte inicial 

se exaurir. Troncos de árvores, por serem materiais combustíveis de maior tamanho, 

necessitam de uma fonte maior de calor e tempo mais elevado para que inicie sua 

combustão (SOARES e BATISTA, 2009 & FAO, 2010).  

Um fator importante no que diz respeito ao fogo na vegetação é sua origem, 

as causas de ignição e consequentemente de incêndios florestais. Segundo Santos (2004) 

só há uma causa natural de incêndios, os raios, Heikkilä et al. (2010) reforçam essa 

afirmação, sendo todas as outras causas de origem antrópica, a saber, incendiários, 

queima para limpeza, fumantes, operações florestais, estradas de ferro, fogos de 

recreação e diversos.  

Alguns biomas tem o fogo como fenômeno natural e por vezes necessário 

para o desenvolvimento e reprodução de certas espécies. O Cerrado é um deles, os 

primeiros registros de ocorrência de fogo no Cerrado datam de aproximadamente 32 mil 
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anos atrás. Datações existentes de povoamento dessa região pelo homem são de cerca de 

11 mil anos atrás. Portanto, queimadas anteriores a este período provavelmente foram 

de causas não antrópicas, Soares et al. (2007).   

O fogo gera vários danos aos ecossistemas que afetam toda a estrutura 

florestal, os danos mais visíveis são os causados as árvores, estes dependem da 

intensidade e período de exposição. Danos ao solo por expô-lo ao eliminar a matéria 

orgânica existente, a fauna de forma direta quando atingida pelo fogo ou indireta ao 

ficar sem abrigo e alimentos, e danos a vida humana ao destruir propriedades agrícolas, 

casas, abrigos, gerando problemas de saúde, e em casos graves a morte (SOARES e 

BATISTA, 2007, SÁ et al. 2007). 

3.2 INCÊNDIOS FLORESTAIS 

Os incêndios florestais são fenômenos naturais do processo de evolução de 

uma floresta. Eles beneficiam os ecossistemas através da supressão de algumas plantas 

pelo fogo, abrindo espaços e permitindo o crescimento de diferentes espécies. Além de 

possibilitar a pronta disponibilização de nutrientes através das cinzas. (HYNDMAN e 

HYNDMAN, 2011) 

Algumas florestas apresentam grande número de incêndios, desta forma o 

fogo se torna fator natural, sendo agente de desenvolvimento da flora e fauna. O 

Cerrado localizado na região centro-oeste do Brasil é um exemplo, onde o fogo é 

comum e pode ter origem natural (através de raios) ou antrópica (FRANÇA et al., 

2007). As plantas desse bioma são adaptadas aos eventos das queimadas, Bouchardet et 

al. (2015), ao estudarem o efeito de altas temperaturas na germinação de Plathymenia 

reticulata Benth e Dalbergia miscolobium Benth plantas de ocorrência no cerrado 

observaram que exposições abaixo de 150°C não afetaram totalmente a germinação 

dessas espécies, provando a adaptação destas espécies ao fogo. 

Contudo os incêndios florestais trazem mais malefícios que benefícios ao 

ambiente, o material combustível queimado libera grandes quantidades de carbono 

armazenado no material vegetal, muitas plantas morrem pela ação do calor, a atmosfera 

do local fica repleta de fumaça e dificulta a respiração dos animais. Soares et al. (2007) 

falam dos efeitos da ação do fogo sobre a fauna, que pode levar os animais a óbito, 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-67622015000400697&lang=pt#B15
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-67622015000400697&lang=pt#B15
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causar queimaduras corporais, cegueira, problemas respiratórios, que afetarão de forma 

substancial o equilíbrio do ecossistema. 

Queimadas e incêndios florestais não constituem um problema novo, 

causados principalmente pelo uso do fogo na prática agrícola (MOREIRA et al., 2014), 

tal fato já preocupava o governo e a sociedade brasileira desde o início do século XVII, 

como demonstra o primeiro código florestal brasileiro que proibia colocar fogo nas 

matas com pau-brasil (IBAMA, 2010). 

Dados do Inmet mostram as estatísticas de incêndio para o estado do Ceará, 

para o período analisado (2011-2015). Nesse período o estado apresentou média de 

3328,6 focos de incêndio, ficando em quarto no ranking de focos da região Nordeste, e 

o 13° no país (INMET, 2016). 

O perigo de incêndio aumenta à medida que se deposita material vegetal 

sobre a superfície do solo, e também com maiores intervalos entre chuvas, já o risco de 

incêndio não muda com esses fatores. Há diferenças entre perigo de incêndio e risco de 

incêndio, o risco de incêndio está relacionado a fatores disparadores do incêndio, como 

um raio (causas naturais), ou fogueiras, queimas para limpeza (causas antrópicas). E o 

perigo de incêndio está relacionado a causas que aumentam ou diminuem a 

probabilidade de ocorrência, como material vegetal sobre a superfície do solo 

(SANTOS, 2004 & LOURENÇO, 2004). 

3.3 CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS 

As condições meteorológicas são determinantes para o aumento ou redução 

no perigo de incêndio, uma vez que para iniciar um foco de incêndio, faz-se necessário 

a presença do material combustível com baixa umidade sob a presença de calor de 

ignição. Desta forma quanto maior o período com ausência de precipitação, maior o 

perigo de incêndio. A zona semiárida do estado do Ceará apresenta irregularidade na 

distribuição de chuvas (MOREIRA et al., 2006), área que corresponde a 79,3% do seu 

território na zona semiárida (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2005). A 

possibilidade e frequência de focos de incêndios florestais estão ligadas a condições 

climáticas, por essa razão o conhecimento de variáveis meteorológicas é de suma 
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importância na prevenção de incêndios. A meteorologia é um ramo da física aplicada 

que estuda os fenômenos que ocorrem na atmosfera (SOARES e BATISTA, 2007) 

O período chuvoso no estado está condicionado à Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT), sistema meteorológico mais importante para as chuvas no setor 

Norte do Nordeste do Brasil durante a quadra chuvosa (XAVIER, 2000). A ZCIT é 

caracterizada como uma banda de nuvens que circunda a Linha do Equador, formada 

pela confluência dos ventos alísios do hemisfério Norte com os ventos alísios do 

hemisfério sul, a ZCIT tem maior importância sobre os oceanos, devido a isso a 

Temperatura da Superfície do Mar é um dos fatores de maior importância na sua 

posição e intensidade (FUNCEME, 2014) 

Por isso fenômenos como El Niño e La Niña tem caráter determinante no 

total precipitado sobre o Ceará, causando por consequência diminuição ou aumento do 

perigo de incêndios florestais. O fenômeno do El Niño refere-se ao aquecimento 

anormal das águas superficiais e subsuperficiais do Pacífico tropical, e o fenômeno de 

La Niña o oposto, ocorre resfriamento das águas superficiais e subsuperficiais do 

Pacífico Tropical. Na definição atual os fenômenos conhecidos como El Niño e La Niña 

são alterações do sistema oceano-atmosfera que tem consequências não apenas na 

distribuição e intensidade de chuvas no estado do Ceará, mas em todo o planeta. No 

estado do Ceará o El Niño representa menos chuvas, pois influi diretamente na ZCIT, 

afastando-a mais ao norte deixando-a sobre o oceano, o fenômeno de La Niña favorece 

a as chuvas, pois afasta a ZCIT para o continente, deixando-a sobre o Nordeste 

Brasileiro. (CPTEC/INPE, 2016 & FUNCEME 2009).  

Dentre as condições meteorológicas existentes, tais como: temperatura, 

umidade relativa do ar, ponto de orvalho, precipitação, vento; as que mais interferem na 

ocorrência de incêndios são temperatura, umidade relativa do ar e precipitação. Já as 

que mais influenciam a progressão dos incêndios são altas temperaturas, baixa umidade 

relativa do ar e ventos de moderados a fortes (LOURENÇO, 2004). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

O estado do Ceará apresenta área total de 148.825,6 km
2 

(IBGE, 2015), e 

está localizado sob as seguintes coordenadas geográficas:  

Tabela 1. Valores de localização do estado do Ceará 

Localização Latitude Longitude 

Extremo Norte -02° 47’ 00” -40° 29’ 54” 

Extremo Sul -07° 51’ 30” -39° 05’ 28” 

Extremo Leste -04° 49’53” -37° 15’ 11” 

Extremo Oeste -03° 22’ 11” -41° 26’ 10” 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A vegetação do estado do Ceará está inserida em sua totalidade na área de 

abrangência do Bioma Caatinga, espaço geográfico heterogêneo, onde ocorrem 

diferentes tipos de vegetação (MORO et al., 2015) caracterizando-se como um território 

bastante diversificado em suas fitofisionomias. De acordo com a Fundação Cearense de 

Meteorologia e Recursos Hídricos – FUNCEME (2007) o clima predominante no estado 

é o tropical quente semiárido, podendo ser subdividido em cinco tipos climáticos: 

tropical quente semiárido, tropical quente semiárido brando, tropical quente subúmido, 

tropical quente úmido e tropical subquente subúmido.  

4.2 OBTENÇÃO DOS DADOS 

Para obtenção dos dados de risco de incêndio, foi utilizado o índice da 

Fórmula de Monte Alegre (FMA). A FMA foi desenvolvida através de dados 

meteorológicos e de ocorrência de incêndios da Fazenda Monte Alegre, município de 

Telêmaco Borba, PR, durante 7 anos, de 1965 a 1971 (SOARES, 1998), a equação 

utilizada é a seguinte:  

FMA= ∑
100

H
n
n=1  

Em que: FMA- Fórmula de Monte Alegre 
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 n – Número de dias sem chuva maior que 13mm 

 H – Umidade relativa do ar medida às 13 horas. 

Os resultados obtidos pelo cálculo da FMA são diretamente influenciados 

pelo valor diário de precipitação, a FMA é um índice cumulativo, o valor de 

precipitação que reduz o risco de incêndio a zero é acima de 12,9mm, abaixo deste valor 

há restrições ao cálculo que reduzem o risco do dia. As restrições ao resultado diário se 

encontram na tabela 2. 

   Tabela 2. Restrições ao cálculo da FMA de acordo com os valores de precipitação diários 

Precipitação diária (mm) Restrições ao cálculo 

≤2,5 Sem restrições 

2,5 a 4,9 
Subtrair 30% da FMA calculada na véspera e somar a (100/H) 

do dia de interesse 

5,0 a 9,9 
Subtrair 60% da FMA calculada na véspera e somar a (100/H) 

do dia de interesse 

10,0 a 12,9 
Subtrair 80% da FMA calculada na véspera e somar a (100/H) 

do dia de interesse 

>12,9 
Interromper o cálculo e recomeçar quando a precipitação do 

dia for ≤ 2,4 mm 

Fonte: Soares e Paez, 1973. 

No entanto a leitura dos resultados é feita a partir de uma escala de grau de 

perigo apresentada na tabela a seguir 

Tabela 3. Graus de perigo de incêndio a partir dos cálculos da FMA 

FMA Grau de perigo 

1,0 

1,1 – 3,0 

3,1 – 8,0 

8,1 – 20,0 

>20 

Nulo 

Baixo 

Médio 

Alto 

Muito Alto 

Fonte: Soares e Paez, 1973. 
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Os dados meteorológicos utilizados na equação FMA foram obtidos no 

Instituto nacional de meteorologia – INMET dados de 15 estações automáticas 

localizadas nas cidades: Acaraú, Barbalha, Campos Sales, Crateús, Fortaleza, 

Guaramiranga, Iguatu, Itapipoca, Jaguaribe, Jaguaruana, Morada Nova, Quixeramobim, 

Sobral, Tauá. Acrescentando-se a estas, foram utilizados os dados da estação automática 

do município de São Benedito. A localização dos municípios de onde foram obtidos os 

dados encontra-se na Figura 1 

Figura 1. Localização dos municípios de obtenção dos dados para o cálculo da FMA 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

4.3 ANÁLISE DOS DADOS 

O período analisado foi o quinquênio 2011-2015, os dados foram 

organizados e analisados no software Excel, onde foram calculados os riscos para cada 
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dia do período analisado, de posse dos resultados de perigo diário de incêndio calculou-

se a média simples de risco mensal, para cada cidade estudada. Para a melhor 

compreensão dos dados obtidos, realizou-se análise do perigo de incêndio mensal do 

quinquênio 2011-2015. 

Foram elaborados 12 mapas temáticos que mostram o grau de perigo de 

incêndio no estado do Ceará. Para a elaboração dos mapas foi utilizado o software Qgis 

versão 2.12.2 Lyon. Os dados usados para a elaboração dos mapas temáticos foram os 

valores mensais de risco de incêndio calculados pela FMA para o período estudado de 

Janeiro de 2011 a Dezembro de 2015. O mapa foi gerado a partir da interpolação dos 

valores de risco de incêndio em cada coordenada referente ao município utilizado como 

base para o referido estudo. O interpolador utilizado foi o inverso da distância (MELLO 

et al., 2003). Métodos de interpolação são processos de inferência de valores de uma 

variável de interesse em locais não amostrados a partir de valores medidos nos pontos 

ao redor das áreas de interesse (BURROUGH, MCDONNELL, 2006). 

A análise do perigo nos mapas foi feita baseando-se em 5 classes, essas 

classes foram divididas de acordo com o intervalo de risco de incêndio registrado em 

cada mês, esse intervalo foi definido a partir dos resultados obtidos em cada ponto 

amostral, o menor valor de risco de incêndio definiu o valor mínimo do intervalo e o 

maior valor de risco de incêndio definiu o valor máximo do intervalo. Também 

analisou-se os resultados em relação as regiões de planejamento do estado do Ceará 

conforme ilustrado na Figura 2 
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Figura 2: Regiões de planejamento do estado do Ceará 

 

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE 
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Tabela 4. Valores de perigo de incêndio por mês calculado pela FMA para o quinquênio 2011-2015 

MESES QUINQUÊNIO 2011-2015 

CIDADE JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

ACARAÚ 397,23 161,04 10,04 2,66 16,09 65,54 136,32 234,41 295,78 352,87 396,87 455,58 

BARBALHA 50,06 22,82 21,13 18,87 42,92 91,12 173,36 288,91 437,08 453,46 295,27 178,67 

CAMPOS SALES 60,80 41,85 17,42 23,34 52,13 105,70 180,28 288,99 426,93 332,28 324,43 260,85 

CRATEÚS 212,98 111,59 20,42 10,50 27,31 99,33 150,37 261,30 382,45 346,14 299,12 281,30 

FORTALEZA 133,64 60,06 65,00 12,50 10,98 18,60 19,64 65,11 111,93 159,44 199,13 193,46 

GUARAMIRANGA 23,02 8,00 5,72 5,77 6,91 5,54 10,65 74,82 108,60 137,87 155,92 73,63 

IGUATU 70,43 19,36 23,76 8,24 22,66 23,69 43,57 187,83 312,96 315,72 265,29 328,06 

ITAPIPOCA 42,06 18,01 9,55 3,85 17,77 53,09 102,82 151,64 196,39 299,17 298,99 250,50 

JAGUARIBE 222,22 40,47 18,48 39,91 68,79 77,72 135,60 239,11 410,50 456,68 434,65 453,30 

JAGUARUANA 91,65 47,39 22,89 15,65 29,24 56,99 38,85 103,84 182,06 212,20 235,43 263,83 

MORADA NOVA 183,92 116,89 13,48 13,80 22,45 43,19 67,80 110,05 221,84 289,27 272,74 311,74 

QUIXERAMOBIM 199,16 90,01 16,45 22,33 38,51 58,42 27,43 91,32 165,64 202,14 233,47 300,87 

SÃO BENEDITO 54,11 12,40 17,59 9,40 21,94 53,62 18,85 109,10 96,42 189,82 331,42 364,88 

SOBRAL 255,66 197,67 118,16 22,20 71,15 120,93 182,29 301,69 404,08 500,94 491,39 541,65 

TAUÁ 253,09 144,25 61,36 53,06 74,02 95,90 187,38 308,53 392,94 373,70 400,91 405,25 

MÉDIA 150,00 72,79 29,43 17,47 34,86 64,63 98,35 187,78 276,37 308,11 309,00 310,90 

Fonte Elaborado pelo autor   
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5. RESULTADOS 

5.1 ANÁLISE DE PERIGO 

Observou-se que de acordo com a FMA a maioria dos meses do ano 

apresenta grau de perigo muito alto de ocorrência de incêndios, tendo em vista que 

resultados com valores acima de 20 os riscos são muito altos (SOARES & PAEZ, 

1973). A Tabela 5 apresenta os valores de focos de calor para o estado do Ceará durante 

o período estudado. 

Tabela 5: Média de focos de calor para o período 2011-2015 

MÉDIA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

ALAGOAS 52,2 33,6 33,8 27,8 8,4 2,2 0,2 2 6,6 24,6 60,8 62,2 314,4 

BAHIA 158,6 167,4 246,8 205,2 204,8 284,6 480,2 1148,6 5564,4 3298,8 537 478 12774,4 

CEARÁ 146 27 11,8 2,8 8,8 15,8 28,8 129 278,8 632 1109,4 938,4 3328,6 

MARANHÃO 269,6 48,2 42,6 78,6 160,2 742,8 1878,6 5130,2 5386,8 4576 3003,8 2344,6 23662 

PARAÍBA 45,4 10 7,6 8 4 2,2 4,8 12,6 50 117’ 180,2 100,6 542,4 

PERNAMBUCO 91,6 39,6 38,4 23,8 13,4 6,8 8,2 22,4 151,4 242,4 213,8 178 1029,8 

PIAUÍ 72,4 32,4 44,6 56,4 131 443 969,4 2181,8 3911,2 2223 705,2 427,2 11197,6 

RIO GRANDE DO 

NORTE 
38,2 13 4 3,4 4,4 2,8 1,6 14,4 27,2 85 103,8 73,4 371,2 

SERGIPE 34,6 34 53,4 21,8 6 1,6 0,2 0,2 1,4 3,6 14,6 27 198,4 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Esses resultados são provenientes da média dos valores de 15 pontos 

amostrais distribuídos no estado, ao analisarmos as médias de cada cidade 

separadamente vemos que temos áreas com perigo de incêndio de baixo a médio, como 

as cidades de Guaramiranga e Acaraú. É importante salientar que, para que os 

resultados das médias mensais sejam baixos há a necessidade de regularidade de 

chuvas, pois o índice de Monte Alegre é diário e cumulativo. Independentes do número 

de chuvas intensas que ocorram em um mês estas não serão capazes de reduzir 

efetivamente o risco mensal, pois logo após as precipitações o perigo será novamente 

calculado e aumentará gradualmente enquanto não houver uma precipitação acima de 

12,9mm. O Gráfico 1 apresenta os valores de precipitação ao longo dos meses para cada 

ano do período estudado.  
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Gráfico1: Média dos valores de precipitação no Ceará nos anos de 2011 a 2015 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

5.2 MESES 

5.2.1 JANEIRO 

Na figura 2 observou-se que a região do Cariri, e Centro-Sul apresentaram-

se mais claras para o mês de Janeiro, as regiões do Sertão dos Inhamus, a porção sul dos 

Sertões de Crateús, Sertão de Canindé, Sertão Central e Vale do Jaguaribe apresentam 

maior risco que o resto do estado, na classe entre 210 a 303 de acordo com a 

classificação do mês. Praticamente todo o litoral do estado apresenta risco aproximado 

da primeira classe para o mês de janeiro de valor 23, Litoral Leste, Grande Fortaleza e 

Litoral Oeste/Vale do Curu estão nessa classificação com exceção do Litoral Norte que 

apresenta alto risco aproximando-se da última classe de 397, juntamente com o Sertão 

de Sobral.  
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Figura 3: Mapa de estimativa de risco de incêndio para o mês de Janeiro durante o 

período 2011-2015 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

5.2.2 FEVEREIRO 

Durante o mês de Fevereiro (Figura 3), o intervalo de risco oscilou de 8 a 

197, basicamente a mesma situação do mês de janeiro em relação à distribuição dos 

graus de risco nas regiões do estado, as regiões do Cariri, Serra da Ibiapaba, Maciço de 

Baturité, Litoral Leste, Grande Fortaleza e Litoral Oeste apresentaram menor grau de 

perigo de incêndio, representados por cores mais claras no mapa, as regiões do Maciço 

de Baturité e Serra da Ibiapaba foram as que apresentaram menor grau de risco dentre 

essas regiões. Já as regiões dos Sertões de Crateús, Sertão Central, Porção Sul do Sertão 

de Canindé, Vale do Jaguaribe, Litoral Norte e Sertão de Sobral apresentam maior risco 
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de incêndio sendo representados por cores mais escuras. A média de focos de incêndio 

para o mês de Fevereiro é de 27. 

Figura 4: Mapa de estimativa de risco de incêndio para o mês de Fevereiro durante o 

período 2011-2015 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

5.2.3 MARÇO 

O intervalo de risco para o mês de março foi de 5 a 118, com a menor classe 

de risco entrando na categoria de risco baixo. A região do Maciço de Baturité apresenta 

o menor grau de risco, seguido dos Litorais Oeste e Norte. As regiões do Sertão de 

Sobral, Sertão dos Inhamus e Grande Fortaleza apresentaram maior risco de incêndio 

para o mês caracterizado por cores mais escuras no mapa. O mês de março apresenta 

média de 11,8 focos de incêndio (INPE, 2016), valor considerado baixo e que não 
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inspira cuidados, mesmo que tenhamos valores de perigo classificados como muito alto 

em termos práticos não há necessidade de preocupação. 

Figura 5: Mapa de estimativa de risco de incêndio para o mês de Março durante o 

período 2011-2015 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

5.2.4 ABRIL 

O intervalo de risco para Abril é o menor dentre os meses do ano vai de 2 a 

52, uma variação de 50 unidades, a redução no intervalo de Classes de Risco de Abril 

foi devido à chuva já precipitada durante os meses anteriores, que contribui para o 

aumento da umidade do material combustível e a renovação das matas característica do 

Bioma Caatinga, todos esses eventos diminuem drasticamente a probabilidade de 

ignição da vegetação. 
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Para o mês de Abril, apenas duas regiões são bem definidas em relação ao 

risco, Sertão dos Inhamuns e Vale do Jaguaribe, que apresentam risco muito alto de 

incêndio. Sertão de Sobral apresenta risco alto de incêndio juntamente com a região do 

Cariri, Sertão Central, Litoral Leste, Grande Fortaleza e Serra da Ibiapaba. As regiões 

de Guaramiranga, Sertão de Canindé, Litoral Oeste e Litoral Norte apresentam risco 

baixo de incêndio. 

Figura 6: Mapa de estimativa de risco de incêndio para o mês de Abril durante o período 

2011-2015 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5.2.5 MAIO 

O intervalo para o mês de maio variou de 6 a 73, que vai de risco médio a 

muito alto. As regiões do Cariri, Centro Sul, Sertão dos Inhamuns, Sertão Central, Vale 

do Jaguaribe, Sertão de Crateús, Sertão de Canindé, Serra da Ibiapaba e Sertão de 

Sobral apresentam grau de risco muito alto. Litoral Norte, Litoral Oeste e Grande 

Fortaleza apresentam grau de risco alto. A região do Maciço de Baturité apresenta grau 

de risco médio. O mês de Maio apresenta valores de risco muito alto em algumas 

regiões, contudo em termos práticos ainda não se apresenta como preocupante no 

combate a incêndios com média de 8,8 focos de incêndio (INPE, 2016), o que se 

justifica, pois a vegetação ainda encontra-se densa e verde até aproximadamente início 

do mês de Julho. 

Figura 7: Mapa de estimativa de risco de incêndio para o mês de Maio durante o período 

2011-2015 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

5.2.6 JUNHO 

Junho é o mês que inicia a estação seca no estado, como primeiro mês após 

o fim da estação chuvosa, o perigo de incêndio ainda se mantem em níveis aceitáveis, 

com a menor classe de risco no intervalo do mês sendo classificada como risco médio. 

O intervalo para esse mês vai de 5 a 120, ou seja, de risco médio a muito alto. 

Entretanto, mesmo tendo classificação de risco muito alto, o mês de Junho ainda não é 

um dos mais críticos do ano em relação ao risco de incêndio e a focos de incêndios, isso 

se deve ao fato de a vegetação durante este mês ainda encontra-se em bom estado de 

umidade e verde, o que causa a redução do perigo de incêndio. A Figura 8 ilustra o 

estado da vegetação durante o mês de Junho no município de Pentecoste, que está 

localizado a 103,1 km de Fortaleza e encontra-se inserido na região do Litoral Oeste.  

Figura 8: Mapa de estimativa de risco de incêndio para o mês de Junho durante o 

período 2011-2015 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

Na Figura 8 vemos que a vegetação se encontra verde embora a estação 

chuvosa tenha findado em Maio, desta maneira ainda há bastante umidade no estrato 

herbáceo/arbóreo e as plantas ainda não tem perdido as folhas, o que formará a camada 

de serapilheira do solo que é o material que inicia os incêndios florestais (SOARES et al 

2009). Em termos práticos notamos que o número de focos não é preocupante, o mês de 

Junho apresenta média para o período de 15,8 focos (INPE, 2016), número menor que o 

número de focos de Fevereiro que é o primeiro mês da quadra chuvosa (FUNCEME, 

2014) 
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Figura 9: Estado da vegetação no município de Pentecoste durante o mês de Junho 

 

Fonte: Foto tirada pelo autor 

5.2.7 JULHO 

O mês de julho apresenta intervalo de perigo de incêndio que varia de 10 a 

187 sendo classificado de perigo alto, e o intervalo vai de alto a muito alto 

respectivamente. Julho é o último mês após a quadra chuvosa a apresentar intervalos de 

risco abaixo de muito alto, o período de Agosto a Janeiro apresenta classificação de 

perigo muito alto apenas, evidenciando a necessidade de medidas preventivas de 

incêndios. A região que apresenta menor perigo de incêndio é do Maciço de Baturité 

com grau de perigo em torno de 10, e embora seja classificado como perigo alto de 

incêndios, há menor perigo de iniciar incêndios nessa região em relação as outras do 

estado.  
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Figura 10: Mapa de estimativa de risco de incêndio para o mês de Julho durante o 

período 2011-2015 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A região que apresenta maior perigo de incêndios é a região do Sertão dos 

Inhamuns, seguida por Sertão de Sobral, Cariri, Sertão dos Crateús, Litoral Norte, Vale 

do Jaguaribe, Litoral Oeste, Centro-Sul, Litoral Leste e Sertão Central, respectivamente, 

em grau decrescente de perigo. Todas essas regiões apresentam nível de perigo Muito 

Alto de incêndio. As regiões da Grande Fortaleza e Serra da Ibiapaba entram na 

classificação de risco alto, com grau de risco em torno de 19. O mês de Julho apresenta 

média de 28,8 focos de incêndio. 
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5.2.8 AGOSTO 

A partir do mês de Agosto até Janeiro toda a extensão do estado do Ceará 

apresenta níveis críticos de perigo de incêndio, classificados como Muito Alto, o 

intervalo de perigo para este mês vai de 65 a 308. Porém mesmo apresentando estes 

resultados, em que todo estado é classificado com grau de perigo muito alto, há 

variabilidade de risco entre as regiões de planejamento do estado. 

Figura 11: Mapa de estimativa de risco de incêndio para o mês de Agosto durante o 

período 2011-2015 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A Grande Fortaleza é a região que apresenta menor grau de perigo, ao 

apresentar valor de 65, em seguida temos a região do Maciço de Baturité com risco de 

75 e Sertão Central com valores em torno de 91. O Sertão dos Inhamuns é a região que 

apresenta maior perigo de incêndio, seguido de Sertão de Sobral, Cariri, Sertão dos 
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Crateús, Vale do Jaguaribe, Litoral Norte, Centro Sul, Litoral Oeste, Serra da Ibiapaba, 

Litoral Leste, respectivamente em valores decrescentes. Agosto apresenta média de 129 

focos (INPE, 2016) para o período estudado, valor considerado alto, em relação aos 

meses chuvosos. 

5.2.9 SETEMBRO 

No mês de Setembro o perigo de incêndio é acentuado, o intervalo para este 

mês se estende de 97 a 436, a região com menor perigo de incêndio dentro do intervalo 

de Setembro é a Serra da Ibiapaba com risco em torno de 97, seguido da Grande 

Fortaleza e Maciço de Baturité, com riscos em torno de 109 e 112 respectivamente.  

Figura 12: Mapa de estimativa de risco de incêndio para o mês de Setembro durante o 

período 2011-2015 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A região do Cariri é a que apresenta maior perigo de incêndio no estado, 

com risco em torno de 430, seguido de Vale do Jaguaribe, Sertão de Sobral, Sertão dos 

Inhamuns, Sertão dos Crateús, Centro Sul, Litoral Norte, Litoral Oeste e Sertão Central, 

em ordem decrescente respectivamente. Setembro apresenta média de 278,8 focos, e é o 

quarto mês do ano com maior número de focos, o Ceará fica em quarto lugar no número 

de focos do Nordeste em Setembro. 

5.2.10 OUTUBRO 

O mês de outubro é caracterizado por apresentar níveis críticos de perigo em 

todo o estado, o intervalo de perigo se estende de 137 a 500, há variabilidade de perigo 

entre as regiões embora todo o estado esteja em níveis críticos para esse mês, a região 

do Maciço de Baturité é que apresenta menor grau de perigo, em torno de 138, 

acompanhado da Grande Fortaleza e Serra da Ibiapaba, com valores em torno de 160 e 

190 respectivamente. A região que apresenta maior grau de perigo é o Sertão de Sobral, 

seguido de Vale do Jaguaribe, Cariri, Sertão dos Inhamuns, Litoral Norte, Sertão dos 

Crateús, Centro Sul, Litoral Oeste, Litoral Leste e Sertão Central, em ordem decrescente 

respectivamente. O mês apresenta aumento no número de focos em relação a Setembro, 

média de 632 focos para o mês. 
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Figura 13: Mapa de estimativa de risco de incêndio para o mês de Outubro durante o 

período 2011-2015 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

5.2.11 NOVEMBRO 

Novembro está inserido na estação seca, e é o mês mais crítico em relação 

ao perigo de incêndios, o intervalo de perigo vai de 155 a 491, o número de focos de 

incêndio também é o maior dentre os meses do ano, a média de focos de incêndio para o 

quinquênio 2011-2015 para o mês de Novembro é de 1109, número bastante elevado, o 

estado do Ceará é o terceiro com mais focos de incêndio no país nesse mês e o segundo 

do Nordeste, ficando atrás apenas de Pará e Maranhão (INPE, 2016). A região com 

menor grau de perigo é a do Maciço de Baturité com grau em torno de 156, seguido da 
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Grande Fortaleza, Sertão Central e Litoral Leste, com graus em torno de 199, 233 e 235 

respectivamente. 

Figura 14: Mapa de estimativa de risco de incêndio para o mês de Novembro durante o 

período 2011-2015 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A região que apresenta maior grau de perigo de incêndio é o Sertão de 

Sobral com grau em torno de 490, seguido das regiões do Vale do Jaguaribe, Sertão dos 

Inhamuns, Litoral Norte, Serra da Ibiapaba, Cariri, Sertão dos Crateús, Litoral Oeste e 

Centro Sul.  
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5.2.12 DEZEMBRO 

A partir de Dezembro começa a haver reduções tanto no número de focos de 

incêndio, como no grau de perigo, o número de focos reduz para 938, e o intervalo de 

perigo que se estende de 73 a 541. O grau de perigo continua Muito Alto em todo o 

estado, contudo a redução da menor classe de perigo de incêndio, e a redução do 

número de focos evidencia a presença de precipitação iniciando no mês de Dezembro 

no estado do Ceará, entretanto o mês de Dezembro inspira alerta e cuidados por parte do 

governo do estado e órgãos e programas responsáveis, mas, sobretudo pela população 

que é a maior causadora dos incêndios, haja vista que a única causa natural de incêndios 

florestais são os raios. 

Figura 15: Mapa de estimativa de risco de incêndio para o mês de Dezembro durante o 

período 2011-2015 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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6. DISCUSSÃO 

Ao analisarmos o mapa referente ao mês de Janeiro é possível observar que 

todo o estado está classificado com risco muito alto de acordo com a classificação 

proposta por Soares e Paez (1973). Valores considerados normais para o mês, pois o 

mês encontra-se como Pré-Quadra Chuvosa (BARBIERI et al, 2006) e não apresenta 

precipitações capazes de diminuir os valores de perigo de forma satisfatória. Os eventos 

pluviométricos deste mês estão associados a sistemas meteorológicos secundários, como 

o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) e as Frentes Frias (PAIXÃO & 

GUANDU, 2000), estes são de curta duração, persistem por apenas alguns dias e não 

são efetivos para a redução do grau de perigo.  

O mês de fevereiro inicia a quadra chuvosa no estado do Ceará, o intervalo 

de perigo e o número de focos caem drasticamente (tabela 5), evidenciando a 

importância das chuvas na redução do perigo (FUNCEME, 2014/INPE, 2016). Na 

prática durante toda a quadra chuvosa, que se estende de Fevereiro a Maio não há 

preocupação dos órgãos responsáveis ao combate a incêndios, devido às chuvas; outra 

razão é que neste período por conta também das chuvas a vegetação se encontra verde e 

úmida, dificultando a propagação de incêndios (BAKKE, 2014).  

O mês de março é o segundo mês da quadra chuvosa, sendo caracterizado 

por um maior volume de precipitação e menor intervalo de dias entre precipitações, 

devido principalmente a maior influência da ZCIT que atua com maior regularidade 

entre março e abril (CAVALCANTI, 2009). Dessa forma com maior ocorrência de 

chuvas o grau de risco para o mês diminuiu, o que é observado pela redução do 

intervalo de risco de incêndio em relação ao mês de Fevereiro. Entretanto, há má 

distribuição das chuvas no espaço, desse modo o grau de risco de incêndio diminui onde 

há maior incidência de chuvas.  

O mês de abril é o terceiro mês da quadra chuvosa e o menos preocupante, 

caracterizado por apresentar a menor média de risco de incêndio, apresentando o valor 

de 17,47 classificado como risco alto, contudo, essa classificação se deve ao fato de 

regiões apresentarem risco muito alto de incêndio, pois a maior parte do estado 

apresenta risco baixo a médio. A ocorrência de regiões com risco alto de incêndio se 

deve a presença de veranicos principalmente nas regiões do Sertão dos Inhamuns, 
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Sertão Central e Vale do Jaguaribe, onde aparecem cores mais escuras no mapa, apesar 

do mês se situar dentro da estação chuvosa. Mesmo com graus de perigo Muito Alto no 

estado esses valores não se confirmam na prática, ao analisarmos o número de focos de 

incêndio vemos que para o período temos uma média de 2,8 focos de calor em todo o 

território do estado (INPE, 2016). Esse valor não causa preocupação, pois é muito 

baixo, e o material combustível se encontra bastante úmido, a vegetação da caatinga 

predominante no estado, se apresenta verde e densa nessa época do ano (MAIA, 2012) 

dificultando a propagação de incêndios, pois o material combustível não se encontra 

com umidade baixa que é necessária para ignição. 

A partir de Maio há um crescente aumento do perigo de incêndio, isso 

acontece, pois o estado tem suas chuvas concentradas em quatro meses do ano, a 

chamada estação ou quadra chuvosa, que inicia em Fevereiro e finda em Maio 

(MOLION & BERNARDO, 2000), dessa maneira as chuvas em Maio estão findando a 

quadra chuvosa o que causa o aumento do risco de incêndio.  

Valores alarmantes de risco de incêndio se explicam pelo período sem 

chuvas característico do estado do Ceará, longos períodos de estiagem afetam o 

potencial de propagação de incêndios de diversas maneiras. A secagem progressiva do 

material combustível morto pode afetar inclusive o teor de umidade da vegetação viva, 

aumentando a probabilidade de ignição e a facilidade de propagação de incêndios 

(SOARES E BATISTA, 2007). O período seco é explicado principalmente pela posição 

da ZCIT sobre o globo durante o segundo semestre, em junho inicia-se sua progressão 

ao hemisfério norte e durante os meses de setembro-novembro pode-se achar em 

longitude 14° N (XAVIER et al, 1998). 

Vale ressaltar que mesmo que o perigo para o segundo semestre seja Muito 

Alto para todo o estado, a variabilidade de perigo entre as regiões influi no risco de 

incêndio, pois de maneira geral o risco está associado a agentes disparadores dos 

incêndios, enquanto que o perigo está relacionado a causas que aumentam ou diminuem 

sua probabilidade de ocorrência, tal como material combustível, tipo de relevo, tipo de 

floresta, umidade (SOARES E BATISTA, 2009). A variabilidade mesmo em Classe de 

perigo Muito Alto, influi na umidade do material vegetal vivo e não apenas na 

serapilheira depositada sobre o solo, haja vista que independente da classe de perigo, 

maiores valores de perigo de incêndio evidenciam maior tempo sem precipitação, e 
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mesmo a Caatinga apresentando vários mecanismos de resistência a seca como, folhas 

pequenas, cascas claras que ajudam a reduzir o aquecimento da planta (MAIA, 2012), 

ainda assim os efeitos são sentidos pela vegetação. 

Durante o período de estudo de 2011 a 2015 as chuvas foram sempre abaixo 

da média anual, o que contribuiu para o aumento do grau de perigo, haja vista que com 

menores pluviosidades, maior é o perigo de incêndio, contribuindo para o aumento do 

grau de perigo. Contudo, mesmo com a presença de perigo muito alto de incêndios em 

todos os meses há variações entre as regiões de planejamento do estado, com intervalos 

bem abrangentes o que denota a irregularidade na distribuição das chuvas que é o 

principal fator para a redução do grau de perigo (SOARES E PAEZ, 1973).  

 

7. CONCLUSÃO 

 O estado do Ceará apresenta alto grau de perigo de incêndio florestal 

durante todos os meses do ano.  

 Os meses do segundo semestre são os mais preocupantes, ocorre 

crescente aumento no número de focos de incêndio, e o grau de perigo de 

incêndios se acentua.  

 Os meses da quadra chuvosa apresentam alto grau de perigo de incêndio, 

porém os números de focos de incêndio são bem reduzidos, o que não inspira 

alerta.  

 As regiões que apresentaram maior perigo de incêndio localizam-se no 

centro do Ceará, na chamada depressão sertaneja, coincidindo com menores 

precipitações nessas regiões.  

 As regiões que apresentaram menor perigo de incêndio foram as regiões 

de altitudes mais elevadas, como a região do Maciço de Baturité, e Serra da 

Ibiapaba. 
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